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Abstrakt 

 
 Cílem této práce je přiblížit problematiku flexibilních optických přístupových sítí, 

především pak hybridních topologií WDM/TDM a poukázat na jejich výhody a budoucnosti-

odolnost. Práce je rozdělena do několika kapitol, ve kterých jsou rozebírány základy týkající se 

pasivních optických sítí (PON) a komponent použitých v topologii. Práce se dělí na tři hlavní 

části vyplývající ze zadání.  

 První z nich je samotný popis technologií WDM a TDM, jejich kombinace                     

a komponent, které jsou při realizacích optických tras využívány. Tato část je popsána                  

v kapitolách 1, 2, 3 a 4.  

  Druhá část, která je zaměřena na simulaci topologie v programu Optiwave 9, je 

nastíněna v kapitole 5. Zde se uvádí odůvodnění použití jednotlivých součástek, celkové 

nastavení topologie a problémy, které mohou vzniknout při simulaci, a jejich případná řešení.  

Se simulací je úzce spjata následující kapitola 6 popisující parametry naměřené na topologii.  

Zde jsou rozebrány výkony, útlumy a další parametry, které ovlivňují a určují kvalitu přenosu 

signálu.   

 V poslední části práce byly vytvořeny animace popisující základní funkci již dříve 

zmíněných WDM, TDM a WDM/TDM PON sítí. 

 

 

Klíčová slova 

 
 Hybridní PON síť, PON, WDM, TDM, WDM/TDM, časový multiplex, vlnový 

multiplex,  Fabry-perot laser, AWG, návrh topologie, pasivní optická síť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract  

 
 The aim of this bachelor thesis is to describe the issue of flexible optical access 

networks, particularly the hybrid topologies WDM/TDM and to point out their advantages and 

future proof. The study explains the basics regarding passive optical networks and components 

used in the topology, and is divided into 3 main parts resulting from the task. 

 The first part, comprising chapters 1, 2, 3 and 4, presents the technologies WDM and 

TDM, their combinations and components used for fibre lines. 

 The second part, focused on simulation of the topology in Optiwave 9, is adumbrated in 

chapters 5 and 6. The former indicates a justification for usage of particular components and 

describes total topology configuration, eventual problems arisen during the simulation and their 

eventual solutions. The latter shows parameters measured in the topology, and analyses 

performances, power losses and other parameters influencing and determining the quality of the 

signal transmission. 

 The third and at the same time the last part of the thesis consists of animations 

illustrating basic functions of WDT, TDM and WDM/TDM networks. 

 

 

Key Words 

 
 Hybrid PON network, PON, WDM, TDM, WDM/TDM, time division multiplex, 

wavelength division multiplex, Fabry-perot laser, AWG, topology design, passive optical 

network. 
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Úvod 

 
 Na následujících stranách se budeme věnovat problematice týkající se přenosu signálu 

po optickém vlákně. Nacházíme se v době, kdy se neustále zvyšují nároky na rychlost a 

celkovou kapacitu připojení. Je samozřejmostí, že přenos informací nemůže v této oblasti zůstat  

pozadu, a proto se snaží držet krok s tímto trendem. Již dlouho používané technologie proto 

musíme vylepšovat. V minulosti se vlnovo-délkový multiplex používal především na páteřních 

sítích, protože nabízí mnohem vyšší využití přenosových kapacit vlákna, nicméně z důvodu již 

zmíněných se tento multiplex začíná dostávat i do sítí přístupových. V přístupových sítích se do 

nedávných časů používal především časový multiplex, ale ten přestává stačit, z důvodu neustále 

se zvyšujících požadavkům uživatelů. Jeden z velkých rozdílu těchto dvou multiplexačních 

metod je pořizovací cena komponent. Zatímco u časového multiplexu je nízká, vlnovo-délkový 

multiplex je mnohem náročnější na komponenty v síti, a to se také odráží na jeho ceně, která je 

vyšší. Z těchto důvodů se začínají navrhovat topologie, jež skloubí obě technologie do sebe a 

využijí jejich nejlepších vlastností.  

 V následujících kapitolách postupně probereme komponenty, které byly využity při 

návrhu pasivní hybridní topologie a poukážeme na jejich klady i zápory. Krok po kroku 

projdeme navrhnutou topologii a vysvětlíme si funkce jednotlivých prvků. Celý návrh topologie 

hybridní sítě bude vytvořen v simulačním prostředí Optiwave 9.0, a proto i poukážeme na jeho 

požadavky pro správný chod simulace.  

 K této bakalářské práci bude také přiloženo CD s naměřenými hodnotami a animacemi, 

které popisují již zmíněné multiplexační metody a jejich kombinace.  
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1. Pasivní a aktivní přístupové sítě 

1.1 Pasivní optická síť 

 Pasivní optické sítě získaly svůj název díky tomu, že nevyužívají elektroniku s 

napájením na venkovním vedení, tzn. nevyužívají tzv. děliče a rozbočovače, prvky zajišťující 

rozdělení světelného výkonu do větví. Namísto aktivních prvků jsou zde využity pasivní děliče, 

které umožňují dělení signálu více uživatelům. Obvykle se optický signál dělí pro 16, 32, 64 a 

128 uživatelů na maximální vzdálenosti 10-20 km. Velkou výhodou pasivní sítě oproti sítě 

aktivní je fakt, že se dají poměrně levně rozšiřovat. 

 Pasivní optická síť (PON) se skládá z optical line terminálu (OLT), který je umístěn 

v Central Office, a následně z Optical network unit (ONU), která je koncovým zařízením a je 

umístěna podle typu zvolené architektury FTTx. [1] 

 

 OLT (Optical Line Terminal) = optické linkové zakončení zajišťuje propojení mezi 

 optickou páteřní sítí a sítí přístupovou. 

 ONU (Optical Network Unit) = optická ukončovací jednotka zajištující propojení 

 mezi metalickou a optickou trasou. 

 ONT (Optical Network Terminal) = optické síťové zakončení zajišťující propojení 

 koncových účastníků a přístupové sítě. 

 

 

Obr. 1.0: Pasivní optická síť [2] 
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1.2 Aktivní optická síť 

 Aktivní optická síť na rozdíl od PON využívá na venkovním vedení napájené 

komponenty pro agregaci sítě. Hlavní výhodou aktivní optické sítě je, že může překlenout 

daleko větší vzdálenosti než pasivní síť (až 100 km). Další podstatnou výhodou je mnohem 

větší možnost větvení  sítě. Tyto výhody mají však požadavky na napájení a větší potřebu 

správy, která je vyžadována u aktivních prvků v topologii. Z hlediska nákladů na provozní 

údržbu sítě je proto výhodnější PON. S aktivními prvky v síti je spojena i celková životnost sítě, 

která je díky nim snížena. [1] 

 

 

Obr. 1.1: Aktivní optická síť [2] 

 

 OLT má vyhrazený aktivní spínač pro každou ONU. Aktivní síť je P2P (Point-to-

Point), na rozdíl od pasivní sítě, která je P2MP (Point-to-Multipoint) nebo P2P .  
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1.3  Přímé porovnání AON a PON 

 

Síť Výhody Nevýhody 
Aktivní přístupová síť Vyhrazená linka mezi RN a 

ONU 

P2P linky 

Jednoduché standardy 

Nízké využití rozhraní 

Burst-mode není možný 

Aktivní prvky ve venkovním 

vedení  

Nízká časová odolnost 

Pasivní přístupová síť Efektivní přenos s Burst-mode 

Spolehlivá 

Pasivní venkovní vedení 

Jednoznačné přenosové 

rychlosti a modulace 

Jednoduché rozšíření 

Sdílená přenosová media 

Potřeba MAC 

Burst-mode vybavení 

Tab. 1.0: Porovnání AON a PON 

 

 Z porovnání těchto dvou možností přístupové sítě lze vidět, že každá má své klady i 

zápory, a proto vznikají také kombinace těchto dvou sítí. Výhodou kombinace těchto dvou sítí 

je snížení nákladu sítě, protože síť může obsluhovat velký počet přípojek na velkou vzdálenost a 

také snížení investičních nákladů (CAPEX) a provozních nákladů (OPEX). [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 13 

2 Multiplexy pro PON 

 Pasivní přístupová síť byla popsána v předešlé kapitole. Nicméně definice PON je 

velice obsáhla a obsahuje množství možností realizace.  

 Existuje mnoho typů linkových signálů, které se využívají na PON. Sub-Carrier 

Multiplexing (SCM), Code Division Multiplexing (CDM), Time Division Multiplexing (TDM) 

a Wavelength Division Multiplexing (WDM) jsou klasické multiplexní techniky. Tyto techniky 

se mohou dále specifikovat na např. DWDM a CWDM. Často se také jejich objevují 

kombinace.  

 V následující časti se zaměříme především na TDM a WDM a následně na jejich 

kombinaci.  

2.1 TDM PON 

 Multiplexace TDM využívá jeden laser pro veškeré uživatele připojené do sítě na 

základě přidělení časových slotů pro přenos dat na jedné trase či v rámci přenosu po jediném 

vlákně. Sloty mohou být přidělovány dynamicky nebo staticky. Vysílaná data jsou na TDM síti 

celoplošná, což znamená, že každá ONU má přístup ke všem informacím na síti. ONU sice 

přijímají veškerá data, ale odmítají ty, která jim nepatří. Tato funkce je zajištěna pomocí 

identifikátoru LLID (Logical Link ID), který je součástí přenášeného rámce. Pokud budeme mít 

4 signály, A|A|A, B|B|B, C|C|C a D|D|D, budou tyto při přenosu seřazeny takto: 

ABCDABCDABCD.  

 Sestupný přenos je velice jednoduchý. CO (vysílací jednotka) neboli OLT vysílá data a 

jelikož máme pouze jeden vysílač a několik přijímačů, nehrozí kolize paketů. Vzestupný přenos 

je oproti tomu mnohem komplikovanější. V síti se nachází mnoho vysílačů (každá ONU) a 

pouze jeden přijímač, a proto může nastat kolize paketů při současném vysílání více vysílačů. 

Pro synchronizaci vzestupného směru se využívá TDMA (Time Division multiple access). 

 Důležitý parametr sítě, a to šířka pásma, je sdílen mezi všemi ONU na síti, která je 

ovládána jedním laserem. Z ekonomického hlediska je TDM PON síť velice úspěšná. Je potřeba 

pouze jednoho laseru v CO a také dělič, který je použit, je ekonomičtější než rozvaděče se 

závislostí na vlnové délce. Také zařízení, která jsou implementována v ONU, jsou jednoduchá. 

Tyto vlastnosti jsou hlavní předností TDM PON. Nicméně negativní vlastnost TDM PON je 

malé využití šířky pásma, které optické vlákno nabízí, a proto je výhodnější použít multiplexaci 

WDM. [3] 

 



 

 14 

 

Obr. 2.0: TDM PON [1] 

 

2.2 WDM PON 

 Technologie WDM je jedna ze základních přenosových technologií, které jsou 

využívány v optických sítích (dle ITU-T G.692). Využívá jedno optické vlákno k přenosu více 

kanálů současně. Jednotlivé kanály jsou přenášeny na rozdílných vlnových délkách. Díky 

rozdílným vlnovým délkám jsou od sebe kanály separovány a zabrání se tak jejich možnému 

vzájemnému ovlivňování. Každá vlnová délka může přenášet rozlišný provoz, co do rychlosti, 

směru, či formátu, čímž se zvyšuje využitelná šířka pásma optického vlákna.  

 WDM multiplexer má za úkol spojit n různých vlnových délek do jedné optické trasy. 

Zatímco demultiplexer je zase rozdělí na jednotlivé vlnové délky. Demultiplexery jsou 

zpravidla složitější a podléhají přísnějším normám a jsou realizovány jako optické filtry. Vlnové 

délky můžou být individuálně směřovány prostřednictvím sítě nebo individuálně obnoveny 

pomocí komponent se závislostí na vlnové délce. WDM umožní použít větší šířku pásma než  

TDM PON síť. Všimněme si, že každý kanál WDM může obsahovat soubor ještě pomalejších 

časově multiplexovaných kanálů.  

 Pravá WDM PON síť je založena na multiplexování uživatelů pomocí specifické vlnové 

délky pro každou ONU při přenosu po jednom optickém vlákně. Tato technika vytváří virtuální 

point-to-point připojení, které umožňuje plně duplexní přenos nezávisle na provozu ostatních 

uživatelů. Jako každá ONU, je připojena na specifický kanál a není zde potřeba MAC protokolu 

pro zajištění správného přenosu. 

 



 

 15 

 

Obr. 2.1: WDM PON [1] 

 

 Hlavní přednosti WDM jsou velké přenosové kapacity, které může nabídnout. Nicméně, 

její hlavní nevýhodou je ekonomická náročnost. Její náklady na realizaci se snižují s počtem 

uživatelů připojených k síti. Dalšími drahými prvky v síti jsou veškeré AWG směrovače a 

rozbočovače, které jsou použity, protože musí být závislé na proměnlivé vlnové délce. 

 Požadavky na přenos u WDM jsou velice přísné a vyžadují atermálnost jednotlivých 

komponent kvůli možnému rozlaďování laseru či AWG. AWG je podrobně popsáno v kapitole 

4.1. 

 Existuje několik variant WDM, přičemž původní varianta WDM využívá pro přenos 

dvě nebo tři vlnové délky na jednom optickém vlákně. Aplikace s mnohavidovými vlákny 

používají vlnové délky 850 nm a 1300 nm, pro jednovidová vlákna pak vlnové délky 1310 nm, 

1490 nm a 1550 nm.  

 Normy ITUT-T G.671 definují tři kategorie systému WDM: WWDM (Wide 

Wavelength Division Multiplex), DWDM ( Dense Wavelength Division Multiplex) a CWDM 

(Coarse Wavelength Division Multiplex). 
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Obr. 2.2: Pásma CWDM [5] 

 

 Kvůli kompatibilitě jednotlivých WDM systémů bylo nutno standardizovat WDM 

komponenty jednotlivých výrobců. Proto standardizační komise stanovila tzv. spektrální rastr 

optických systémů. ITU-T G.694.1 definuje sadu vlnových délek pro xWDM. 

 V následující kapitole si podrobněji probereme multiplex DWDM a jeho výhody, 

protože nabízí výhodnější využití šířky pásma vlákna než WDM, a proto se více hodí pro návrh 

budoucnosti-odolných sítí. [4][5] 

2.2.1 DWDM 

 Tato modifikace základní WDM technologie byla vyvinuta kvůli nutnosti vylepšení 

přenosových vlastností u optických vláken (šířka pásma, přenosová kapacita atd.). Pro 

spolehlivý přenos je nutno zajistit laser s extrémně úzkou spektrální čárou a precizní 

kmitočtovou stabilitou (kontrola teploty, klidové proudy jednotlivých prvku v síti). Jako zdroj 

signálu se obvykle používá Fabry-Perot laser dioda, a to pro každou vlnovou délku. Pro 

multiplexaci se používají tenkovrstvé filtry, úzkopásmové frekvenční filtry a AWG vláknové 

mřížky.  

 Díky menším odstupům jednotlivých kanálů je možné obsadit více kanálů jednoho 

pásma užitečným signálem. Typicky používaný odstup mezi jednotlivými vlnovými délkami je 

100GHz, ale existují i starší systémy DWDM s odstupem 200 GHz a novější systémy s vyšším 

počtem vlnových délek, které využívají odstup 50 GHz (případně i jemnější dělení 25                
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a 12,5 GHz). Například 40 kanálů při dělení 100Ghz může kompletně obsadit pásmo „C“.                    

Pro zdvojnásobení počtu kanálů se dá využít dělení 50 GHz. V praxi se setkáváme 

s používanými počty kanálů 40, 80 a 160. Ty jsou využívány na vlnových délkách od 1490 nm 

(200,95 THz) do 1620 nm (186,00 THz), tedy v pásmech S, C a L. Primárně se DWDM využívá 

zatím pouze u páteřních sítí kvůli finanční náročnosti, která se projevuje hlavně v nutnosti 

využít stabilního prostředí s přesně definovanou teplotou na nichž jsou závislé lasery. [5] 

 

 

 Obr. 2.3: Pásma DWDM [6]  
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3 EPON 

 Ethernet PON (EPON) je síť založená na pasivní optické síti, která přenáší data 

zapouzdřená v Ethernetových rámcích (popsaných ve standartu IEEE 802.3). Celková šířka 

pásma této technologie (EPON ver. 2) je sdílena mezi všemi účastníky, a to při rychlosti 1,25 

Gbit/s není na dnešní dobu dostačující. Proto byla vyvinuta rychlejší verze 10GEPON, která 

nabízí rychlost až 10 Gbit/s. [3][7] 

 

3.1 Princip EPON 

 Standart IEEE 802.3 definuje dvě základní konfigurace ethernetové sítě. V prvním 

případě muže být rozestavěna pomocí sdíleného média, které používá CSMA/CD protokol. 

V druhém případě muže být stanice připojena skrze switch, který používá full-duplex point-to-

point linky. EPON (IEEE802.3ah) má ty vlastnosti, že může používat kombinaci obou 

zmíněných možností. EPON používá multiplexaci linkových signálů TDM. [3][7] 

3.1.1 Sestupný směr 

 Při sestupném provozu jsou ethernetové rámce posílány z OLT skrze 1:N pasivní dělič 

ke každé ONU. Hodnota proměnné N bývá obvykle 4 až 64. Díky tomuto faktoru je 

architektura sestupného přenosu Ethernetu a EPON velice podobná. Pakety jsou vysílány z OLT 

a následně přijímány ONU na základě MAC adresy. [3][7] 

 

 

Obr. 3.0: Sestupný přenos EPON [7] 
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3.1.2 Vzestupný směr 

 U vzestupného přenosu budou datové rámce dosažitelné jen v OLT, nikoliv na dalších 

ONU. V tomto smyslu má EPON velice podobný charakter jako P2P architektura a musí zde 

být ošetřena možná kolize paketů. Synchronizace vzestupného přenosu je řešena pomocí 

TDMA. Jedná se o druh časového multiplexu, který řídí správné přiřazování časového 

multiplexu. Pro zvýšení kvality přenosu jsou navíc jednotlivé rámce odděleny mezi sebou ještě 

ochranným intervalem. [3][7] 

 

 

Obr. 3.1: Vzestupný přenos EPON [7] 

 

3.2 Vlastnosti EPON 

 EPON zajišťuje bezproblémovou konektivitu pro každý typ založený na IP nebo na jiné 

paketizované komunikaci. Vzhledem k tomu, že Ethernetové sítě jdou od domu až po páteřní 

sítě, je vytvoření EPON sítě velice rentabilní, a to díky neustálému zlepšování Ethernetu, nyní 

až 10 Gbit/s (10GEPON). Obvykle se používá stromová architektura sítě a pro připojení většího 

počtu uživatelů se využívají optické rozbočovače. [3][7] 

3.2.1 Šířka pásma 

 EPON nabízí 1 Gbit/s symetrickou šířku pásma. EPON je gigabitový ethernet ve 

skutečnosti poskytující 1 Gbit/s pro data a 250 Mbit/s pro kódování a režii. EPON je součástí 

gigabitového ethernetu podobně jako Fast Ethernet, který také používá pro kodování 25% šířky 

pásma. [3][7] 
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3.2.2 Dosah  

 Možný dosah EPON sítě je přibližně 20 km. EPON nemá limity pro počet připojených 

ONUs. V závislosti na amplitudě laserové diody při použití nízko-nákladové optiky může 

EPON obvykle připojovat 32 ONUs na jednu OLT, nebo 64 s korekturou problémů (FEC).          

V každém případě, ztrátový výkon je limitující pro dosah a četnost. EPON je dostupná ve dvou 

verzích. První původní verze 1000BASE-PX10 dokáže na rozdíl od verze 2. překlenout pouze 

vzdálenosti 10 km s možností připojit 16 uživatelů. Verze 2. 1000BASE-PX20 dokáže 

překlenout již zmíněných 20 km při dělení 1:32. Následující tabulka porovnává základní 

vlastnosti APON/BPON, GPON a EPON. [3][7] 

 

 

Tab. 3.0: srovnání APON/BPON , GPON a EPON[3] 
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4 Zařízení v topologii 

 V této kapitole si podrobněji přiblížíme zařízení, která jsou využívána pro realizaci 

WDM PON nebo TDM/WDM. Vysvětlíme jejich základní principy a vysvětlíme jejich výhody. 

 

4.1  AWG 

 Vlnovodné routery jsou dalším z důležitých stavebních prvků topologie založené na 

WDM multiplexu.  Je možné využít je jako: 

 Multiplexery 

 Demultiplexery 

 NxN Routery 

 

 Multiplexery mají za úkol spojit několik různých vlnových délek z různých vláken do 

jednoho vlákna. Demultiplexery provádí opak. Routery provádějí obojí. Následující obrázek 4.0 

popisuje různé možnosti rozkladu světla na jednotlivé vlnové délky. Nejjednodušší možnost je 

využití krystalu. Paprsek je po průchodu krystalem rozdělen na samotné vlnové délky, které 

jsou následně pomocí čočky fokusovány na jednotlivá vlákna. Druhá možnost je využití 

technologie založené na difrakci a optické interferenci. V třetím případě se využívá braggovské 

mřížky, která postupně odděluje jednotlivé vlnové délky. [1] 

 

Obr. 4.0: Možnosti rozkladu světla [1] 
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 Pro vytvoření výše uvedených prvků lze využít následujících technik: 

 úhlová disperze pomocí hranolu 

 zřetězení optických filtrů 

 pólové vlnovodné mřížky 

 úhlově disperzní MUX 

 zřetězení filtru MUX  

4.1.1 AWG Multiplexer a Demultiplexer 

 Při příchodu světelného paprsku na vstupní rozhraní AWG multiplexeru se paprsek 

ocitá v oblasti FPR (Free propagation region), která je součástí vstupního vazebního článku.  

V této oblasti již není paprsek omezen ze stran a stává se rozbíhavým. V další časti je paprsek 

spřažen do pole vlnovodů a šířen na jejich výstup. Délka sady vlnovodů je zvolena tak, že se 

rozdíl délky optické dráhy mezi přilehlými vlnovody rovná celočíselnému násobku centrální 

vlnové délky demultiplexeru. Pro tuto vlnovou délku, dorazí pole v jednotlivých vlnovodech k 

výstupnímu otvoru ve stejné fázi (na rozdíl od celočíselného násobku 2) a distribuce pole na 

vstupním otvoru se bude opakovat u otvoru výstupního. Rozbíhavý paprsek na vstupním otvoru 

je také přeměněn na sbíhavý se stejnou amplitudou a fází a obraz vstupního pole v cílové rovině 

bude formován na střed obrazové roviny. Rozptyl AWG je zapříčiněný lineárním zvyšováním 

délky pole vlnovodů, což způsobí fázové změny vyvolané změnou vlnové délky lineárně podle 

výstupního otvoru. V důsledku toho bude odchozí paprsek nakloněn a ohniskový bod se posune 

podél obrazové roviny. Umístěním přijímače vlnovodů na správné pozici, podél obrazové 

roviny, se získá prostorové oddělení různých vlnových délek kanálů. [8][9][10][11] 

 

Obr. 4.1: Struktura AWG [11] 
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Obr. 4.2:Délky vlnovodů AWG [11] 

 

 Délka vlnovodů je dána vztahem: 

 

         (4.0)[11], 

 

 fázová změna po průchodu s-tým vlnovodem je: 

 

   
            

 
         (4.1)[11] 

 

 Následující dva obrázky popisují vstupní (obr. 4.3) a výstupní (obr. 4.4) vazební člen. 

 

Obr. 4.3: Vstupní vazební článek [11] 
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 Dráha paprsku      je dána vzorcem: 

                                                     
 
              

(4.2)[11] 

 

Obr. 4.4: Výstupní vazební článek [11] 

 

 Dráha paprsku      je dána vzorcem: 

                                                     
 
              

(4.3)[11] 

 

4.1.2 AWG směrovače 

 Vlnovodélkové směrovače jsou dalším velice důležitým prvkem v přístupových sítích a 

hrají klíčovou roli ve složitějších zařízeních. Vlnovodélkové směrovače mají N vstupů a N 

výstupů. Každý z N vstupních portů muže nést N rozdílných frekvencí. N frekvence neseny 

vstupním kanálem 1 jsou rozděleny mezi výstupní kanály 1 až N tak, že každý výstupní kanál 1 

nese frekvenci N a kanál N frekvenci 1. N frekvencí, přepravovaných vstupem 2, je 

distribuován stejným způsobem, ale cyklicky otočen o 1 kanál tak, že frekvence 1-3 jsou 

spojeny do portu 3-1 a frekvence 4 do portu 4. Tímto způsobem obdrží každý výstupní kanál N 

různých frekvencí, po jednom z každého vstupního kanálu. Pro správnou funkci cyklického 

střídání vstupních frekvencí podél výstupních portů je nezbytné, aby frekvenční odezva byla 

pravidelná. Z toho vyplývá, že FSR by se měla rovnat N krát odstup kanálů. [8][9][10][11] 
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Obr. 4.5: Vlnovodélkový směrovač[1] 

 

 

Obr. 4.6: Volný spektrální rozsah[11] 

4.1.3 Využití  

 AWG se využívá u WDM nebo TDM/WDM topologii. Jeho hlavní předností je nízký 

vložený útlum cca 3 dB, který se nezvyšuje s počtem kanálu, jak je tomu u obyčejného děliče. 

Jelikož se jedná o vysoce přesné zařízení pracující s vlnovými délkami, je nutná teplotní 

stabilizace, protože změna teploty může AWG rozlaďovat. AWG se využívá např. při používání 

FP laseru, kdy rozděluje signál ze širokopásmového zdroje na jednotlivé vlnové délky, které 

následně naladí FP lasery na požadovanou vlnovou délku [10]. 

 

Obr. 4.7: Využití AWG v TDM/WDM topologii [1] 
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4.2 Zesilovací prvky 

 Při delší trase vedení je často potřeba využít zesilovačů optického signálu. Na kvalitu 

signálu má vliv velké množství vlastností vlákna: útlum, disperze, nelinearita atd. Při využití 

optických zesilovačů se nám podstatně zvýší dosah optického signálu. Zesilovače nemusí pouze 

zesílit signál, ale často se v nich kombinuje více „oprav“ signálu, jako jsou například i obnovy 

tvaru signálu či časová oprava signálu. Základní dělení je podle typu dopování vlákna na 

polovodičové, např. SOA, vláknové, např. EDFA, a Ramanovské zesilovače, které využívají 

stimulovaného Ramanova rozptylu. [12] 

 

Obr. 4.8: Druhy zesilovačů [12] 

 

 Pro zesílení je nutný zdroj optické nebo elektrické energie. Princip zesílení je založen 

na stimulované emisi. Každý zesilovač spolu se zesíleným signálem produkuje šum, který se 

nazývá ASE (Amplified Spontanous Emission). Ten je vázaný na typ zesilovače a jednotlivé 

konkrétní typy. Výrobci se snaží šum zesilovače co nejvíce snížit.   

 Výstupní energie ze zesilovače se vypočítá následujícím vzorcem: 

 

                      (4.4)[12] 
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kde Eout je výstupní energie, Ein vstupní energie , G zesílení zesilovače a n jako přídavný šum 

zesilovače (ASE). Tato rovnice platí pro všechny polovodičové i optické zesilovače. [12] 

 Na obr. 4.9 je ukázána spektrální analýza signálu, který je na výstupu z EDFA 

zesilovače, měřeného v softwarové aplikaci Optiwave. Jsou zde 4 vlnové délky (červeně) a šum 

vyprodukovaný zesilovačem ASE (zeleně).  

 

 

Obr. 4.9: Spektrum signálu z EDFA v Optiwave 

 

 Dále se zesilovače dělí do tříd podle jejich zapojení na trase na výkonové, průběžné a  

předzesilovací.  

 

  Výkonový zesilovač: velký výstupní výkon Psat, malé šumové číslo F 

 Je umístěn hned na začátku vedení za zdroj signálu, kde zesiluje signál na co nejvyšší 

 možnou úroveň, kterou je možné navázat do optického vlákna. 

 průběžný zesilovač: periodicky zesiluje signál na trase, kompenzuje útlum předchozího 

úseku trasy, velký zisk, velký výkon Psat.  
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 Předzesilovač: zesiluje signál na potřebnou úroveň pro správnou funkčnost detektoru. Je 

u něho kladen důraz na co nejmenší ASE. [12] 

 

 

Obr. 4.10: Typy zapojení zesilovačů [12] 

 

4.2.1 Princip EDFA 

 Optický zesilovač EDFA je jednou z klíčových komponent ve WDM topologiích. Jeho 

hlavní výhoda spočívá v tom, že zesílí veškeré kanály ve WDM signálu najednou. Bez nutnosti 

převodu signálu z optického na elektrický a nazpět.  

 EDFA zesilovač se skládá (při zjednodušeném podání) ze dvou základních částí. 

Prvních z nich je tzv. laserová pumpa. Ta vyzařuje světlo na vlnových délkách 980 nm nebo 

1480 nm. Druhou částí je Erbiem dopované vlákno (Er+). Vlivem laserové pumpy dochází 

k excitaci atomů erbia v dotovaném vlákně do vyšší energetické hladiny. Takto nastřádaná 

energie se uvolní při stimulované emisi, kterou způsobuje přítomnost přenášeného signálu. 

Záření takto vytvořené má stejnou vlnovou délku i fázi jako přenášený signál. Princip je 

zobrazen na obr. 4.11. [12] 

 Jak již bylo zmíněno v předešlé kapitole, velký důraz se klade na co nejmenší vlastní 

šum zesilovače (ASE). Šum u EDFA zesilovačů je dán vztahem: 

 

    
                 , (4.5)[12] 

 



 

 29 

kde: 

                - činitel spontánní emise     

        Planckova konstanta             

        kmitočet optické nosné      

       zesílení EDFA zesilovače  –   

     šířka optického pásma, ve kterém měříme šum      

 Šumový činitel EDFA je definován        a nejmenší teoretická hodnota je 2 dB. 

Typicky je hodnota šumu od 4 do 5 dB. [12] 

 

 

Obr. 4.11: Princip zesilovače EDFA [13] 
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4.2.2 Princip SOA  

 Polovodičové optické zesilovače (SOA) mají podobnou strukturu Fabry-Perot laserové 

diody, ale s anti-reflexní prvky na čelních stranách. Nedávné návrhy zahrnovaly anti-reflexní 

nátěry, vychýlený vlnovod a okenní oblasti k odstranění čelního odrazu téměř dokonale. To 

účinně zabrání zesilovači chování jako laser. 

 SOA je malých rozměrů a může být potenciálně levnější než EDFA s možností mít 

integrovány polovodičové lasery a modulátory atd. Nicméně, výkon stále není srovnatelný             

s EDFA. SOA má vyšší šum, nižší zisk, střední závislost na polarizaci a vysokou nelinearitu          

s vysokým přechodovým časem. Tato nelinearita představuje nejzávažnější problém pro 

optickou komunikaci. A proto se SOA hodí spíše na zpracování optického signálu v zařízeních 

jako kompletní optické přepínače aj. [12][14] 

 

4.3 Laditelné lasery  

 Laditelné lasery jsou lasery s širokým spektrem generovaného záření. Díky velkému 

množství možných vysílacích vlnových délek jsou daleko více flexibilní než lasery s pevnou 

vlnovou délkou. U laditelných laseru se klade důraz na tyto parametry: 

 

 Ladicí rozsah 

 Výstupní výkon 

 Ladicí zpoždění 

 

 Laditelné lasery obvykle pracují nepřetržitě s malou vyzařovací vlnovou délkou. 

Nicméně, laditelné lasery mohou být i Q-spínané lasery [15] nebo mode-locked lasery [16], což 

jsou lasery s minimální délkou laserového impulsu (až 10
-15 

s) při velkém špičkovém výkonu. 

  Nicméně, laditelné lasery nejsou v současné době v přístupových sítích používány 

kvůli nákladnosti, ale jsou klíčovým prvkem v budoucích přístupových sítích, protože mohou 

nabídnout mnoho výhod pro moderní topologie. Pokud jde o optimalizaci zdrojů a 

transparentnost.  [17] 
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4.3.1 Vlnovodélkové ladění 

 Výstupní vlnová délka laseru může být laděna pomocí vložení laditelného prvku              

se ztrátami závislými na vlnové délce v dutině laseru. Laser bude poté pracovat na vlnové délce, 

kde obrácená úroveň gain média (laseru) potřebného pro funkčnost je na minimum. V ustáleném 

stavu má světlo o laserové vlnové délce nulový čistý zisk a všechny ostatní vlnové délky mají 

záporný čistý zisk.  

 Široký rozsah vlnové délky laseru potřebuje široký zisk šířky pásma gain média         

(laseru). Některé širokopásmové gain média, jako jsou Ti: safír nebo Cr: ZnSe, umožňují ladění 

po stovkách nanometrů. Získaný ladicí rozsah je obvykle rozsahem vlnové délky, ve které může 

být dosažen dostatečně čistý zisk. Jeho limity jsou často stanoveny body, kde se emisní průřezy 

dostanou na příliš nízkou hodnotu nebo ztráty dutiny jsou příliš vysoké. V některých případech 

může byt rozsah ladění menší, protože je zde absorpce excitovaného stavu, nebo proto, že emise 

na vlnových délkách s maximálním ziskem laseru nemohou být potlačeny. Například                     

v některých vláknových laserech je úroveň inverze (a tím i zisk při extrémní vlnové délce) 

omezen zesílenou spontánní emisi v blízkosti vlnové délky při maximálním zisku.[18] 

 

Často používané ladící prvky v laserových dutinách jsou : 

 

 hranolový pár v kombinaci s pohyblivým otvorem 

 jeden hranol v kombinaci s koncovým zrcadlem, které lze sklopit k úpravě vlnové 

délky, pro kterou je zarovnání dutiny dobré 

 holografická mřížka jako koncové zrcadlo (littrow configuration), která je natočená pro 

ladění, nebo pevná mřížka s dutinou kombinovanou s pohyblivým koncovým zrcadlem. 

 Etalon (Fabry-Perot interferometr) nebo dvojlomný ladič (lyot filtr), který může být 

otáčen k nastavení vlnové délky maximálního přenosu. 

 Pohyblivý výstupní spojovač pro jemné ladění jednoho frekvenčního laseru s volným 

spektrálním rozsahem laserové dutiny [18]. 

4.4 Reflexní přijímače a modulátory 

 V současné době jsou lasery vždy na straně ONU, která vysílá data pro vzestupný směr.  

To je velice dobrý přístup v případě jednovlnných PON jednotek, které používají jen jednu 

vlnovou délku pro vzestupný směr a za možnosti použití VCSELs, které jsou velmi levné.  

Nicméně u WDM PON je potřeba vysílač s různými vlnovými délkami. Použití laseru                  
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se specifickou vlnovou délkou není technologicky a ekonomicky zvládnutelné, protože každá 

ONU z WDM PON potřebuje odlišné vybavení. Pro řešení existují dva možné postupy. První 

z nich je použít laditelné zdroje signálu. To je však velice nákladně řešení a kvůli ekonomické 

stránce projektu méně žádané. Druhá možnost spočívá v použití optických modulátorů nebo 

reflexních zařízení. To nám umožní posílat optický nosič z CO.  

 Optický modulátor je zařízení, které umožňuje manipulovat s vlastnostmi světla 

(obvykle laserový paprsek). Záleží na vlastnosti světla, která má být ovládána. Modulátor může 

manipulovat s intenzitou, fází nebo polarizací atd. 

 V následující kapitole budou podrobněji analyzovány elektroabsorbční modulátory 

(EAM) a reflexní SOA (RSOA).  

 SOA a RSOA nejsou obvyklé použity jako modulátory, ale tato možnost se otevírá při 

řízení jejich klidového proudu, a tím i jejich zesílení. Všechny zmiňované prvky jsou 

integrovatelné, což znamená, že jejich cena je nízká. Kromě toho, EAM může být upraven na 

vysokou rychlost přenosu dat. SOA a RSOA nemohou jít tak vysoko v rychlosti přenosu dat, ale 

nabízejí možnosti zesílení. [19] 

 

4.4.1 Elektroabsorbční modulátor (EAM) 

 Elektroabsorbční modulátor je polovodičové zařízení, které umožňuje kontrolovat 

intenzitu laserového paprsku pomocí elektrického napětí. Jeho provozní princip je založen na 

Franz-Keldysh efektu, změnou absorpčního spektra způsobenou aplikací elektrického pole, 

která obvykle nepoškodí buzení nosičů elektrickým polem. Většina elektroabsorbčních 

modulátorů je vyrobena ve tvaru vlnovodu s elektrodami pro použití elektrického pole ve směru 

kolmém na modulovaný světelný paprsek.  

 Ve srovnání s elektrooptickými modulátory, můžou elektroabsorbční modulátory 

pracovat s mnohem nižším napětím (několik voltů místo stovek). Mohou být provozovány při 

velmi vysokých rychlostech a šířce modulačního pásma v řádu desítek GHz, což činí tyto 

přístroje vhodné pro optické komunikace. Užitečnou funkcí je, že elektroabsorbční modulátory 

mohou být integrovány s vlastní zpětnovazební laserovou diodou na jediném čipu. [1] 
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Obr. 4.12: Elektroabsorbční modulátor (EAM) [1] 

4.4.2 RSOA 

 Reflexní optický polovodičový zesilovač (RSOA) se skládá z konvenčního SOA 

v kombinaci se zadním leštěným zrcadlem tak, že zesílené světlo se zpětně odráží. Tato 

vlastnost poskytuje vyšší zisk přístroje v důsledku dvojitého průchodu světla skrze ziskovou 

oblast. Další vlastností je schopnost modulace vstupního signálu, nepotřebnost místního zdroje 

signálu. [20] 

4.4.3 Fabry-Perot laserová dioda 

 Jedná se  o laserovou diodu využívající Fabry-Perot dutinu, která je založena na dvou 

rovnoběžných zrcadlech ve vzdálenosti LR, mezi kterými je aktivní oblast. Jedno zrcadlo je 

propustné a druhé polopropustné. Vlivem odrážení světla se tvoří stojaté vlnění. Pro buzení je 

zde využito elektromagnetického pole na PN přechodu. 

 Fabry-Perot laserová dioda se využívá k zesílení světelného záření. Je připravena na  

vyzařování laserového paprsku po příchodu světla z širokopásmového zdroje záření. Ve chvíli, 

kdy do FP laseru dorazí paprsek, FP laser se naváže na jeho vlnovou délku a tu zesílí a následně 

vyzáří. To vše se děje díky dvojici zrcadel umístěným na koncích FP dutiny. Princip zesílení 

signálu u FP dutiny je podobný jako u RSOA. [21][22][23] 

 Následující obrázky popisují stavbu Fabry-Perotovy dutiny (obr. 4.13)                           

a Fabry-Perotovy laserové diody (obr. 4.14). 
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Obr. 4.13: Fabry-Perotova dutina [24] 

 

 Délka dutiny l se vypočítá následujícím vzorcem: 

  
 

 
    (4.6)[22] 

kde   je vlnová délka a m počet vln v dutině. Vyjádřeno v závislosti na frekvenci (n): 

           (4.7)[22] 

kde c je rychlost světla.  

 

 

 

Obr. 4.14: Fabry Perotova laserová dioda [25] 
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4.5 Detekce signálu 

 Po průchodu signálu celou trasou vedení je nutno jej na konci detekovat pro další 

zpracování. Pro tuto činnost se používají tzv. detektory. Ty musí splňovat určité vlastnosti, mezi 

které patří např. provedení, velikost, cena nebo citlivost na příchozí světlo. V optoelektronice se 

skoro výhradně používají polovodičové detektory. Mezi dva nejpoužívanější patří PIN a APD 

fotodiody. Tyto detektory musí splňovat následující požadavky : 

 

 Vysoká citlivost v pásmu 800 nm až 1650 nm 

 Dostatečná šířka pásma přenášeného kmitočtu 

 Rychlá odezva 

 Nízký vlastní šum 

 Minimální rozměry  

 Odolnost vůči změnám teplot, tlaku atd. 

 

 Detektory jsou založeny na oddělování elektronu a děr, které vznikají vlivem 

dopadajícího světelného záření. Pohlcování světla závisí na použitém materiálu. Používané 

materiály jsou Ge, Si, GaAs, InGaAsP a InGaAs. Koeficient absorpce světla a  a hloubku vniku 

záření do materiálu x0  uvádíme na následujícím obrázku. [21] 

 

 

Obr. 4.15: Pohltivost a absorpce různých materiálů detektorů [21] 
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 Vztah mezi těmito dvěma vlastnostmi je vyjádřen následujícím vzorcem: 

 

   
 

  
 

(4.8)[21] 

 

 Dalším důležitým vztahem je ten, který vyjadřuje průběh pohlcení světla. 

 

                      (4.9)[21] 

 

 R nám udává velikost světla odraženého povrchem detektoru. Jestliže se světlo příliš 

odráží a neproniká do detektoru, snižuje se účinnost detektoru. Tento jev se omezuje nanesením 

tenké anti-reflexní vrstvy o tloušťce /4. [21] 

 

4.5.1 PIN dioda 

 PIN dioda je jedním ze základních detekčních prvků, které se využívají 

v telekomunikační technice. Její výroba není složitá tak, jak je tomu např. u lavinové diody 

(APD), a proto je i její cena příznivější. [21] 

 

 Skládá se ze 3 základních polovodičových částí: 

 

 silně legované vrstvy P o síle wp 

 silně legované vrstvy N o síle wn 

 slabě legované vrstvy i, která má vodivost typu P nebo N. 

 

 Díky dopadajícímu světlu vznikají ve všech třech oblastech páry elektron-díra. 

Takto vzniklé elektrony nebo díry difundují v navzájem opačném směru. Elektrony k N+ oblasti 

a díry k P oblasti. Aby bylo generování párů elektron-díra dostatečné, je důležité, aby byla 

prostřední oblast i široká a krajní oblasti úzké. [21]  
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4.5.2 APD dioda  

 Lavinové diody jsou v porovnání s PIN diodami mnohem citlivější. I přesto nejsou 

v praxi používány tak často jako PIN diody. Jejich výrobní proces je obtížnější, a tedy i celková 

cena diody je vyšší. S čím větší je vstupní citlivost, tím se zvyšuje i šum. Dalším negativním 

faktorem je nutnost vyššího napájecího napětí. U lavinové diody se využívá klasického 

lavinového efektu, kdy dopadající foton do aktivní oblasti vyrazí jeden pár elektron-díra, který 

následně vyrazí další atd. [21] 

 

 

Obr. 4.17: Lavinová fotodioda [30] 
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5 Kombinace technologií TDM/WDM  

 Technologie TDM i WDM  mají své klady i zápory, a proto, za účelem získání co 

nejlepších vlastností topologie pro přenos signálu, se vyvíjejí kombinace těchto dvou 

multiplexačních metod. Nevýhody TDM jsou předností WDM. Časový multiplex dostatečně 

nevyužije možnosti optického vlákna, oproti tomu vlnovodélkový multiplex je na implementaci 

nákladnější. Sjednocením se dosáhne dobrých přenosových vlastností za příznivé ekonomické 

stránky projektu. Pro vzdálenou trasu mezi OLT a ONT se využívá WDM multiplexu. Ten je 

posléze rozdělen pomocí AWG demultiplexeru na jednotlivé vlnové délky, které jsou následně 

rozeslány do topologie. Část sítě, která je za WDM demultiplexerem, již využívá TDM 

multiplexu. Proto je WDM demultiplexer obvykle umístěn co nejblíže cílové oblasti, kterou má 

přístupová síť obsluhovat. V následujících kapitolách podrobněji rozebereme architekturu 

stromu, která byla následně i simulována v programu Optiwave. Pokusíme se zhodnotit jak 

vlastnosti návrhu, tak ekonomickou stránku projektu.  

 

 

Obr. 5.0: Hybridní topologie WDM/TDM [1] 

5.1 Cíl navrhnuté topologie 

  Cílem navržené topologie je skloubit velké množství technologií, které by poskytnuli 

větší šířku pásma, dostatečnou škálovatelnost, flexibilitu a budoucnosti-odolné řešení. Pro 

splnění těchto předpokladů je navrhnuta topologie kombinací WDM a TDM multiplexů, jejichž 

výhody a funkce byly vyzdvihnuty v předchozích kapitolách. Mezi další výhody sítě patří 

využití FP laserů nebo AWG multiplexerů a demultiplexerů, které jsou oproti klasickým 

multiplexerům a demultiplexerum atermální. Mezi největší výhody topologie patří, že se jedná      
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o tzv. „pure PON“, z čehož vyplývá, že na venkovní trase vedení nejsou použity žádné 

zesilovače  nebo jiné aktivní prvky a jedná se pouze o čisté optické vlákno.   

 

5.2 Návrh 

 Námi navržená topologie využívá pro přenos pásma L a C. L pásmo je využito pro 

sestupný směr a C pro vzestupný směr. Díky využití technologie DWDM jsme z každého pásma 

využili 32 vlnových délek s rozestupy 100 GHz. Jednotlivé kanály byly zvoleny podle tab. 3. 

Každý kanál má rychlost 10 Gbit/s, celková přenosová rychlost topologie je tedy 320 Gbit/s 

duplexně na jednom vlákně. Každá vlnová délka je následně multiplexována pomocí TDM pro 

dvě ONU. [10][26][27][28] 

 Celý návrh je možno rozdělit do několika sekcí. Vysílače, přijímače, buzení FP laserů, 

vedení a prvky před a za vedením. V následujících kapitolách se podrobně podíváme na 

nastavení a realizaci jednotlivých částí. Soubor s navrhnout topologii je přiložen v přílohách na 

CD. [příloha C] 
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Tab. 5.0: Specifikace kanálu DWDM dle ITU-T G.694.1 [31] 

5.2.1 Vysílače 

 Ve vysílací časti jsme zvolili CW laser s výkonem 5.5 dBm.  Místo několika CW laserů  

bylo využito CW_array, které seskupilo všech 32 laseru dohromady. Nastavení bylo poměrně 

jednoduché. Byla zvolena počáteční frekvenci 186 THz, rozestupy 100 MHz, výkon 5.5 dBm, 

počet výstupů 32 a zapnut šum o velikosti -100 dBm. Výstup z CW_Laser_Array byl následně 
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multiplexován  pomocí AWG do jednoho svazku, kvůli přehlednosti. V reálném zapojení by se 

tato možnost mohla i nemusela využít. Záleželo by na úrovni integrace jednotlivých zařízení. 

Signál, který se nachází na výstupu multiplexu, je zobrazen na obrázku 5.1.   

 

 

Obr. 5.1: Spektrum signálu na výstupu z AWG 

 

 CW laser není ideální zdroj záření pro FP dutinu. Podle dokumentace se při využívání 

FP dutiny používá zdroj bílého světla, který projde Gaussovým filtrem a až poté vybudí FP 

dutinu. V našem případě to nebylo možné, protože zdroj bílého světla se nedá použít 

v souvislosti s TDM multiplexem. Během návrhu vysílače jsme zkoušeli využít i jiné lasery, 

jako je např. Pump Laser, ale ani ten v souvislosti s TDM multiplexem nefungoval.  
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Obr. 5.2: CW lasery ve vysílací části 

 

 Výstupní svazek světla následně pokračuje do druhého sub-schématu, kde je rozdělen 

na jednotlivé vlnové délky a přiřazen skrze FP-filtry na FP dutiny. U FP filtrů jsme nastavili 

požadovanou střední hodnotu frekvence podle vlnové délky, kterou jsme chtěli do FP navázat,    

a šířku pásma, která je dostačující pro správnou funkci amplitudové modulace a zároveň 

neovlivňuje později okolní vlnové délky. Experimentálním měřením jsme zjistili, že pro buzení 

FP laseru je ideální zdroj bílého světla v kombinaci s Gaussovým filtrem. Nicméně, i přesto, že 

signál, který se objevil na výstupu laseru, je podle optického spektrálního analyzátoru (OSA) 

dostačující, nebyl dostatečný pro správnou funkci následného aplikování časového multiplexu. 

 FP laser se po příchodu vyfiltrovaného paprsku naváže na jeho vlnovou délku, kterou 

následně zesílí a vyzáří. U simulace je tato vlnové délka na jeho výstupu.   
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 Datový signál je vytvořen pomocí generátoru náhodné bitové sekvence (PRBS) a je 

přiveden na vstup pulzního generátoru s návratem k nule (RZ). V dalším kroku je signál 

zpracováván v sub-schématu TDM vysílač. 

 

 

Obr. 5.3:  Zapojení FP laseru 

 

 Na obrázku 5.4 je vidět vnitřní návrh části realizovaného zapojení, která obsluhuje 

optický časový multiplex (OTDM). Signál je po příchodu do sub-schématu rozdělen na N častí, 

kde N je počet následně vytvořených kanálů. Po rozdělení je signál přiveden na vstup AM 

modulace. Signály jsou modulovány za použití stejné nosné frekvence. 

 Ovládacím prvkem jsou opět generátory PBRS a RZ. Před následným spojením 

modulovaných signálu do jednoho pomocí výkonového slučovače je nutné použít ještě časové 

zpožďovače. Pro první kanál je zpoždění nulové a prvek je zde vložen je pro transparentnost.  

U druhého kanálu je zpoždění podle vzorce: 

 

          
 

 
 

 

 
 

(5.0)[28] 

 

kde B značí bit rate a N počet kanálu. 

 

 Po dokončení TDM multiplexace je signál připraven pro přenos. Toto postupné 

filtrování, zesílení a TDM multiplexace se provádí pro všech 32 kanálů. Všech 32 kanálů se 

následně spojí pomocí AWG do jednoho svazku, který je spojen s multiplexerem před trasou.  
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Obr. 5.4: TDM multiplexace 

 

5.2.2 Buzení FP laserů 

 FP laser byly využity především kvůli možnosti naladění se na příchozí vlnovou délku a 

jejich možné šířce spektra pro WDM. Díky této vlastnosti není nutné, aby na straně ONU byly 

umístěny CW lasery. Ty se nachází na OLT straně. Díky tomu může poskytovatel snáze 

manipulovat s používanými vlnovými délkami. Proto jsme vytvořili sub-schéma 

„cw_laser_array_upstream_feed_32_channels“, které v sobě obsahuje pole CW laseru, AWG 

multiplexer a EDFA zesilovač. 

 Pro pole laseru jsme nastavili jako první frekvenci 191 THz  a následné rozestupy mezi 

frekvencemi pro 32 kanálu 100 GHz. Výkon je nastaven na 5.5 dBm. Výstupy z pole laseru jsou 

posléze multiplexovány do jednoho svazku a zesíleny. EDFA zesilovač má nastavenou kontrolu 

zisku. Proto jsme zisk na zesilovači nastavili na hodnotu 5 dB. Samozřejmostí je nastavení 

šumu vyskytujícího se u aktivních prvků. V našem případě jsme pro něj použili nastavení 3 dB. 

Centrální hodnota frekvence šumu je nastavena na 192.5 THz a šířka pásma šumu na 5 THz. 

Šum byl tedy v celém spektru 32 kanálů.  

 Z ekonomického hlediska jsou mnohem výhodnější výstupy z CW laseru multiplexovat 

na jeden svazek a až poté zesilovat než zesilovat každý kanál zvlášť a následně multiplexovat.  
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Obr. 5.5: Lasery pro buzení FP laserů 

 

 

Obr. 5.6: Spektrální charakteristika na výstupu EDFA zesilovače 



 

 46 

5.2.3 Přenosové médium 

 Pro simulaci přenosového média jsme zvolili optické vlákno s přednastavenými 

parametry v knihovně programu Optiwave. Jelikož cílem našeho návrhu bylo přenášet přes 

jedno vlákno vzestupný i sestupný směr, museli jsme vybrat obousměrnou verzi tohoto vlákna. 

Délka testované trasy činila 2, 5 a 10 km při full-duplexní rychlosti 320 Gbit/s na 32 kanálech, 

tzn. 10 Gbit/s na jeden kanál. Základní parametry vlákna odpovídali vláknu G.652 C / D a jsou 

uvádíme je v tabulce níže.  

  

Parametr Hodnota Jednotka 

Délka vlákna 2, 5, 10 km 

Útlum 0.24 dB/km 

Disperze 16.75 ps/nm/km 

Náběh disperze 0.075 ps/nm
2
/km 

Teplota 300/27 K/°C 

Rayleghův zpětný rozptyl 50*10
-6

 1/km 

Dynamický šum 3 dB 

Tab. 5.1: Vlastnosti vlákna G.652 C / D 

 

 Pro správnou funkčnost obousměrného vlákna je nutné v simulačním programu přidat 

do zpětného směru optické zpožďovače. Optické zpoždění jsme vložili před a za optické vlákno, 

viz obr. 32. Každé zpoždění jsme nastavil na hodnotu 1. Dalším parametrem, který bylo nutno 

nastavit, byl počet opakování simulace programu. Ten se nastavuje v Layout Parameters/signals 

Itertions X. Za X se vloží číslo odpovídající celkovému počtu všech optických zpoždění v trase 

signálu +1. V našem případě bylo X = 3.  

  

 

Obr. 5.7: Obousměrné vlákno 

 Optické zpoždění je při simulaci velice důležité, protože bez něj by se u obousměrných 

komponent vypočítal pouze jeden směr. S tímto je spojené i následné zobrazování na 
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zobrazovacích prvcích, na kterých musíme nastavit index signálu. Pokud se jedná o signál před 

optickým zpožděním, tak bude index 0. Pokud po, tak se index rovná počet iterací -1.  

 

5.2.4 Prvky před a za vedením 

 Protože jsme při návrhu použili FP lasery, které potřebuju budící signál, musí vlákno 

přenést v jednom směru dva svazky signálů. První je sestupný signál a druhý buzení pro FP 

lasery na straně ONU. Proto jsem tyto dva signály pomocí multiplexeru sjednotil do jednoho 

svazku těch dvou signálů. Použili jsme dvoukanálový multiplexer, přičemž první kanál jsme 

nastavili na hodnotu 187.5 THz a druhý na 192.5 THz. Kvůli potřebě, aby multiplexer sjednotil 

dva svazky složené s několika kanálu na pouze dva kanály, museli jsme nastavit šířku prvního          

i druhého kanálu multiplexeru  na 5 THz.  Ideálním filtrem byl v tomto případě obdélníkový 

filtr.  

 

 

Obr. 5.8: Spektrální charakteristika na výstupu multiplexeru před vedením 
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5.2.5 Přijímače 

 Poslední důležitou část tvoří přijímače. Ty se realizují v sub-schématu „Přijímače“. 

Signál, který přijde na jeho vstup, je rozdělen pomocí AWG demultiplexeru na jednotlivé 

vlnové délky. Aby byla zachována správná funkčnost AWG NxN, musí se všechny nepřipojené 

vstupy napojit na optickou nulu, k čemuž slouží optical „nuller“. Jednotlivé kanály jsou 

následně rozděleny pomocí výkonového děliče na dva. Na první signál není aplikováno žádné 

zpoždění, zatímco na druhý ano, podle vzorce 5.0. Oba signály jsou následně upraveny stejným 

způsobem. APD fotodioda je nastavena, aby snímala signál s nejvyšší úrovní. Její temný proud 

činí 10 nA. Pro co nejvíce reálné zapojení je zapnut také ASE šum.  

 

 

Obr. 5.9: Zapojení přijímače 

 

 Dalším důležitým prvkem je dolní propusť, jejíž mezní frekvence je nastavena na                

8 GHz. Filtr ze signálů odstraní vysokofrekvenční šum vznikající v důsledku průchodu signálu 

trasou vlivem nelinearit, disperze atd.  Obr. 5.10 zobrazuje zapojení s propustí a bez propusti.  

3R Regenerátor obnoví tvar a časovou základnu signálu a zesílí ho. Poslední prvek „BER 

Analyzer“ nám řekne přesné vlastnosti signálu po průchodu celou topologií. Tyto vlastnosti 

rozebereme v následující kapitole.  
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Obr. 5.10: Vliv dolní propusti, bez propusti (vlevo)  s propustí (vpravo). 
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6 Vyhodnocení topologie 

 V této kapitole pojednáváme o přesně naměřených vlastnostech topologie. Testovanými 

parametry jsou: celkový útlum trasy, pokles výkonu mezi vysílačem a přijímačem a měření 

kvality signálu, jehož základními vlastnostmi jsou Q-faktor, bitová chybovost a diagram oka. 

 Topologie budeme testovat v sestupném i vzestupném směru při délkách trasy 2, 5 a 10 

km při rychlostech 10 Gbit/s a 1 Gbit/s na kanál. Následující kapitoly budou podrobně testovat 

první kanál sestupného a vzestupného směru. Nicméně celá topologie využívá duplexně 32 

kanálů, a proto jejich základní parametry výkonová úrovně a odstup od šumu budou uvedeny 

v tabulkách, které jsou součástí příloh na CD.[příloha B].  

 

6.1 Celkový útlum trasy 

 Celkový útlum trasy je dán součtem všech útlumů na trase od vysílacího laseru 

k přijímači. Na všech prvcích v trase jsme nastavili útlum 3 dB, trasa má útlum 0.25 dB/km.  

U vzestupného směru musíme počítat s tím, že signál projde vedením 2x vlivem umístění 

buzení pro FP lasery na straně OLT, proto byl za budící lasery vložen EDFA zesilovač se 

ziskem 5 dB. Výsledky zobrazují následující tabulky: 

 

Sestupný směr 

Délka trasy [km] 2 5 10 

Útlum [dB] 25,28 26 27,2 

Tab. 6.0: Útlum sestupného směru 

Vzestupný směr 

Délka trasy [km] 2 5 10 

Útlum [dB] 26.76 28,2 30,6 

Tab. 6.1: Útlum vzestupného směru 
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6.2 Pokles výkonové úrovně 

 Pokles výkonové úrovně nám udává ztrátu výkonu mezi dvěma měřenými místy 

v topologii. Pro naši topologii byla zvolena tato místa: 

pro sestupný směr 

 Bod A je umístěn za multiplexerem pro budící lasery sestupného směru.  

 Bod B je umístěn za demultiplexerem rozdělující signál sestupného směru a budící 

signál pro vzestupný směr. 

pro vzestupný směr 

 Bod C je umístěn za EDFA zesilovačem budícího signálu. 

 Bod D je na konci přenosové trasy pro vzestupný směr.  

 

 Pro větší názornost jsou tyto body zobrazeny také v obrázku celé topologie ve příloze 

na CD. [příloha A] 

 Následující tabulky zobrazují naměřené hodnoty pro první kanál. 

 

Přenosová rychlost [Gbit/s] 10 1 

Výkonová ztráta [dBm] sestupný směr 8.231 6.423 

Výkonová ztráta [dBm] vzestupný směr 7,387 5,579 

Tab. 6.2: Výkonová ztráta trasy délky 2 km  

 

Přenosová rychlost [Gbit/s] 10 1 

Výkonová ztráta [dBm] sestupný směr 8,944 7,143 

Výkonová ztráta [dBm] vzestupný směr 8,207 6,408 

Tab. 6.3: Výkonová ztráta trasy délky 5 km  

 

Přenosová rychlost [Gbit/s] 10 1 

Výkonová ztráta [dBm] sestupný směr 10,144 8,334 

Výkonová ztráta [dBm] vzestupný směr 9,566 7,766 

Tab. 6.4: Výkonová ztráta trasy délky 10 km  
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6.3 Bit error rate (BER) 

6.3.1 Q-faktor 

 Q-faktor neboli Quality faktor nám určuje kvalitu signálu s ohledem na odstup signálu 

od šumu. Jsou v něm zahrnuty veškeré šumy, disperze a nelinearity, které zhoršují kvalitu 

signálu, a tím zvyšují bitovou chybovost. Z toho vyplývá, že čím vyšší hodnota Q-faktoru, tím 

vyšší kvalita signálu. Výpočet Q-faktoru popisuje následující rovnice: 

 

  
     
     

    
(6.0)[29]  

 

kde 
1I je logická úroveň „1“, 0I  je logická úroveň „0“, 

1  je standardní odchylka logické 

úrovně „1“ a 0  je standardní odchylka logické úrovně „0“[29]. 

 

 Pro první kanál naší topologie byl naměřen následující Q-faktor:  

 

Délka trasy 2 km: 

Přenosová rychlost [Gbit/s] 10 1 

Q-faktor [-] sestupný směr 6.24143 6.70096 

Q-faktor [-] vzestupný směr 6.29794 6.60824 

Tab. 6.5: Q-faktor trasy délky 2 km 

 

Délka trasy 5 km: 

Přenosová rychlost [Gbit/s] 10 1 

Q-faktor [-] sestupný směr 5.99217 6.66647 

Q-faktor [-] vzestupný směr 6.04626 6.67962 

Tab. 6.6: Q-faktor trasy délky 5 km 
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Délka trasy 10 km: 

Přenosová rychlost [Gbit/s] 10 1 

Q-faktor [-] sestupný směr 4.97226 6.66709 

Q-faktor [-] vzestupný směr 5.39022 6.69558 

Tab. 6.7: Q-faktor trasy délky 10 km 

 

 

Obr. 6.0: Q-faktor na trase 10 km při rychlosti 10 GBit/s 

 

6.3.2 Bitová chybovost 

 Bitová chybovost je jedním z hlavních ukazatelů kvality optického spoje. Mají na ni 

vliv stejné parametry jako na Q-faktor. Bitová chybovost nám udává poměr mezi počtem 

chybně přijatých bitů bE a celkovým počtem přijatých bitů p v závislosti na čase. Vztah je dán 

vzorcem: 

 

    
  

    
    

(6.1)[29] 

 

kde v je přenosová rychlost a t doba měření. [29] 
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 Pro první kanál naší topologie byla naměřena následující bitová chybovost:  

 

Délka trasy 2 km: 

Přenosová rychlost [Gbit/s] 10 1 

BER [-] sestupný směr 1.97167x10
-10

 9.68781x10
-12

 

 BER [-] vzestupný směr 1.36624x10
-10

 1.81217x10
-11

 

Tab. 6.8: BER trasy délky 2 km 

 

Délka trasy 5 km: 

Přenosová rychlost [Gbit/s] 10 1 

BER [-] sestupný směr 9.37714x10
-10

 1.21384x10
-11

 

 BER [-] vzestupný směr 6.71759x10
-10

 1.11986x10
-11

 

Tab. 6.9: BER trasy délky 5 km 

 

Délka trasy 10 km: 

Přenosová rychlost [Gbit/s] 10 1 

BER [-] sestupný směr 3.0043x10
-7

 1.2178x10
-11

 

 BER [-] vzestupný směr 320037x10
-8

 1.05422x10
-11

 

Tab. 6.10: BER trasy délky 10 km 

 

 

Obr. 6.1: 3D graf popisující rozložení chybovosti 
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6.3.3 Diagram oka 

 Diagram oka znázorňuje superpozici všech navzájem překrytých bitů v signálu [x]. 

Otevření oka značí rozeznatelnost logické 1 od logické 0. Čím víc je oko rozevřené, tím větší je 

rozlišitelnost, protože signál má větší odstup signál/šum. Dalšími z oka čitelnými parametry 

jsou: Jitter (kolísání zpoždění) a mezisymbolová interference ISI.  

 

 

Obr. 6.2: Popis diagramu oka [29] 

 

 Následující obrázky zobrazují diagramy oka prvního kanálu při rychlostech 10 Gbit/s,      

1 Gbit/s, 0,1 Gbit/s na délce trasy 2, 5 a 10 km sestupného směru. [29] 

 

 

Obr. 6.3: Diagramy oka pro rychlost 10 Gbit/s při délce trasy 10 km, 5 km a 2 km. 
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7 Animace 

 Součástí bakalářské práce bylo vytvořit interaktivní animace multiplexačních metod 

TDM, WDM  a jejich kombinace, které se využívají v optických sítích. Pro animace bylo 

zvoleno vývojové prostředí Macromedia Flash 8. V následujících kapitolách budou popsány 

základní části vývojového prostředí a následně vytvořené animace.  

7.1 Co je to flash? 

 Jedná se o grafický vektorový program, momentálně ve vlastnictví společnosti Adobe 

(dříve Macromedia). Pomocí „flashe“ se vytváří především internetové aplikace, a to v podobě 

interaktivních animací, prezentací či her.  

7.2 Struktura prostředí 

 Vývojové prostředí Macromedia Flash 8 je rozdělené do několika základních bloků, 

které jsou uspořádány do logických a intuitivních celků. Následující obrázek 7.0 zachycuje 

celou aplikaci. V dalších kapitolách si popíšeme důležité části programu s vysvětlením jejich 

funkcí. 

 

 

Obr. 7.0: Aplikace Macromedia Flash 8 
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7.2.1 Organizace vrstev 

 Využití vrstev ve vývojovém prostředí grafické aplikace je velice důležité. Pomocí nich 

můžeme vytvářet navzájem nezávislé objekty, které se mohou následně překrývat. Na obrázku 

7.1 je zobrazen ovládací panel vrstev.  

 Základními prvky jsou: vytvoření vrstvy, viditelnost a uzamknutí. Pří práci např. na 

pozadí animace je užitečné si ostatní vrstvy uzamknout nebo zneviditelnit, aby nedošlo 

k neúmyslné manipulaci s jinou vrstvou.  

 

 

Obr. 7.1: Organizace vrstev 

7.2.2 Časová osa 

 Dalším důležitým prvkem aplikace je časová osa (obr. 7.2), která ovládá samotnou 

animaci objektů. Jejím hlavním prvkem je klíčový snímek. Klíčový snímek je tzv. nové plátno, 

na které můžeme nakreslit další sekvenci předchozího obrazu. Postupným řazením snímků 

vznikne animace objektu.  Další možností je využití tzv. doplnění pohybu (Motion Tween), kde 

určíme počáteční a koncovou pozici objektu. Vložení klíčového snímku popisuje obr. 7.3.  

 

 

Obr. 7.2: Časová osa  
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Obr. 7.3: Vložení klíčového snímku 

 

7.2.3 Interakce prostředí 

 Pro vytvoření interaktivních animací je nutné využít záložku „Action“. Zde bylo 

použito základních ovládacích funkcí ze skupiny Timeline Control. V našem případě se jednalo 

o funkce goto a stop.   

 Při kliknutí na objekt tlačítka se zavolá funkce goto s parametrem play. Díky tomu jsme 

se přesunuli na další klíčový snímek a zapnuli animaci, které do něj byla vnořena. Následující 

operací je funkce stop, která zabrání animaci v posunu na další snímek bez interakce od 

uživatele. V případě nevyužití funkce stop by se animace přehrála příliš rychle a došlo by  

k následnému zacyklení.  
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Obr. 7.4: Záložka Action 

7.3 Animace  

 Pří animaci multiplexačních metod WDM, TDM a WDM/TDM bylo nejprve vytvořeno 

samostatné animace jednotlivých multiplexů, které byly následně sjednoceny do společného 

souboru.  

 Následující obrázky jsou náhledem na jednotlivé animace a ukazují také vzhled 

výstupního souboru. 

 

 

Obr. 7.5: Vzhled uvítací strany Animace 
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Obr. 7.6: Animace TDM topologie 

 

 

Obr. 7.7: Animace WDM topologie 
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Obr. 7.8: Animace hybridní topologie 
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Závěr 

 Cílem této práce bylo poukázat na možnosti využití hybridních topologií WDM/TDM v 

přístupových sítích. Hybridní topologie WDM/TDM jsou velmi dobrým řešením jak zvýšit 

kapacitu šířky pásma, a tedy i množství připojených uživatelů.  

 První část práce se zaměřovala na teoretický základ všech používaných prvků v 

topologii a vlastnosti využitých multiplexačních metod. Poukázali jsme na klady i zápory 

jednotlivých zařízení a vysvětlili jejich základní funkce. V rámci tvoření této části bakalářské 

práce bylo nutné čerpat z velkého množství literatury týkající se nejen základu optoelektroniky, 

ale také například fyziky. 

 V druhé části bakalářské práce byla vytvořena topologie v simulačním prostředí 

Optiwave 9. Pro původní transparenci zapojení jsme nejprve navrhli topologii využívající pouze 

4 vlnové délky.  Samotný návrh topologie byl zpracován podle  doporučení a rad vedoucího 

bakalářské práce. Využití Fabry-perotových laserů, AWG a jiných prvků vytvořilo z naší 

topologie budoucnosti-odolné a flexibilní řešení. Při prvotním spuštění simulace nebyly 

výsledky zdaleka dostačující, a proto jsme další postup volili podle manuálu k programu a 

konzultace s výrobcem. Nejen díky tomu se nám podařilo v konečné fázi řešení práce navrhnout 

síť využívající 32 vlnových délek za dosažení dostatečně kvalitního přenosu signálu. 

 Vytvoření těchto simulací nejenže potvrdilo teoretické základy, ale také odhalilo 

nedostatky týkající se samotného vývojového prostředí Optiwave. Po ukončení bakalářského 

studia také máme v plánu pokusit se umístit simulaci na stránky výrobce jakožto ukázku návrhu 

hybridní topologie.  

 V poslední části bakalářské práce byly vytvořeny animace popisující základní 

multiplexační metody. Využili jsme vývojového prostřední Macromedia Flash 8, které bylo 

díky svým možnostem a jednoduchosti ideálním pro námi požadovanou činnost.  

 V budoucnosti máme v úmyslu využít části této práce pro vytvoření diplomové práce        

a nadále zdokonalovat navrženou topologii. Experimentálně porovnat různé typy kódování        

a modulování signálu spolu se zvolením parametrů nastavení, která se podobají reálné topologii.
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Seznam zkratek 

 

10GePON (10 Gigabit Ethernet Capable PON) 

AM (Amplitude modulation ) 

AON (Active Optical Network) 

APD (Avalanche - Photodiode) 

APON (ATM Passive Optical Network) 

ASE (Amplified Spontanous Emission) 

ATM (Asynchronous Transfer Mode) 

AWG (Arrayed Waveguide Grating) 

BER (Bit Error Rate) 

BPON (Broadband PON) 

CAPEX (Capital expenditure) 

CDM (Code Division Multiplex) 

CO (Central Office) 

CSMA (Carrier Sense Multiple Access)  

CW (Continuous wave) 

CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplex) 

DEMUX (Demultiplexer) 

DWDM (Dense Wavelength Division Multiplex) 

EAM (ElectroAbsorption Modulator) 

EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier) 

EPON (Ethernet PON) 

FP (Fabry-perot) 

FPR (Free Spectral Range) 

GPON (Gigabit Capable PON) 

IP (Internet Protocol) 

LLID (Logical Link ID) 

MAC (Media Access Control) 

MUX (Multiplexer) 

OLT (Optical Line Terminal) 

ONU (Optical Network Unit) 

OPEX (Operating expense) 

OSA (Optical Spektrum Analyzer) 

P2MP (Poin - To - MultiPoint) 

P2P (Point – To - Point) 

PIN (Positive-Intrisic-Negative) 

PON (Passive Optical Network) 

PRBS (Pseudorandom Binary Sequence) 

RN (Remote node) 
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RSOA (Rreflective Semiconductor Optical Amplifier) 

RZ (Return to Zero) 

SCM (Sub-Carrier Multiplexing) 

SOA (Semiconductor Optical Amplifier) 

TDM (Time Division Multiplex) 

TDMA (Time Division Multiple Access) 

WDM (Wavelength Division Multiplex) 

WWDM (Wide Wavelength Division Multiplex) 
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